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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 2 § 3 mom. och 54 § landskapslagen
(2011:114) om hälso- och sjukvård samt
fogas till lagen ett nytt 5a kap. och nya 45a
– 45d §§ som följer:
2§
Ålands hälso- och sjukvård
-----------------------------------Ålands hälso- och sjukvård är underställd
landskapsregeringen. Landskapsregeringen
handhar den allmänna styrningen av Ålands
hälso- och sjukvård. Ålands miljö- och hälso
skyddsmyndighet är tillsynsmyndighet och
utövar tillsyn över Ålands hälso- och sjukvård.
5a kap.
Tillsyn
45a §
Inspektionsrätt
Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera
verksamheten enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid
ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan.
En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska,
utan hinder av sekretessbestämmelser, alla
handlingar som inspektören begär och som är
nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill ska inspektören, utan hinder av sekretessbestämmelser och utan kostnad, på begäran
få kopior av de handlingar som är nödvändiga
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för inspektionen. Inspektören har även rätt att
ta fotografier under inspektionen. Inspektören
kan biträdas av sådana experter som behövs
för inspektionen.
Polisen ska vid behov ge tillsynsmyndigheten
handräckning för utförandet av en inspektion.
Över en inspektion ska föras protokoll.
45b §
Förelägganden och tvångsmedel
Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av hälso- och sjukvård
en eller om verksamheten i övrigt strider mot
denna lag kan tillsynsmyndigheten meddela
förelägganden om hur de ska avhjälpas. När
förelägganden meddelas ska det utsättas en
tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska
vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan
det bestämmas att verksamheten omedelbart
ska avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet eller en del av enheten eller en
anordning förbjudas omedelbart.
Tillsynsmyndigheten kan vid vite eller vid
äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en
del av enheten eller av en anordning förbjuds,
förplikta Ålands hälso- och sjukvård att iaktta
de förelägganden som avses i 1 mom.
Beslut som fattats av tillsynsmyndigheten
om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del av enheten eller av en anordning
ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte
besvärsmyndigheten bestämmer något annat.
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45c §
Anmärkning och uppmärksamgörande
Om det vid tillsynen över hälso- och sjukvård
en konstateras att Ålands hälso- och sjukvård
vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt
eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan
tillsynsmyndigheten ge Ålands hälso- och sjukvård eller den tjänsteman som ansvarar för
den felaktiga verksamheten en anmärkning
för framtiden.
Tillsynsmyndigheten kan, om ärendet inte
föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att
verksamheten ska ordnas på ett behörigt sätt
och att god förvaltningssed ska iakttas.
I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande som givits av tillsynsmyndigheten enligt
denna paragraf får ändring inte sökas genom
besvär.

gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns
särskilda skäl att undersöka klagomålet.
54 §
Ändringssökande
I beslut som Ålands hälso- och sjukvård eller tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av
denna lag kan ändring sökas genom besvär i
enlighet med bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen för Åland, om inte rätten till besvär
är begränsad enligt lag.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Tillsynsärenden som har inletts före denna
lag träder i kraft samt handlingar som behövs
för tillsynen, överförs utan hinder av sekretessbestämmelser till Ålands miljö- och hälso
skyddsmyndighet när denna lag träder i kraft.
_________

45d §
Undersökning av klagomål
Tillsynsmyndigheten undersöker inte sådana klagomål över hälso- och sjukvården som
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